
Vidusjūras brīvdienas Spānijā un Francijā. NEW
Jūra, kalni, flamenko, jautras izklaides Port Aventurā, Barselonā un Monako.

Bādenbādene – Koljūra – Kosta Brava – Lloret de mara – Barselona – Flamenko
Show – Montserrata – Rupita – Port Aventura – Kannas – Antiba - Nica – Monako
– Monte Karlo – Bergamo – Insbruka

Izbraukšanas datums: 20.10.2016 (11 dienas/ visas naktīs viesnīcās)

1.diena. Latvija – Lietuva – Polija.
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Ceļā: Lietuva, Polija. Nakts viesnīcā Polijā pie Vācijas robežas.

2.diena. Polija – Vācija – Bādenbādene – Francija – Miluza. 
Brokastis. Ierašanās Vācijā. 
Bādenbādena – ekskursija ar tūrisma tramvaju: Lihtentāles aleja - ziedu aleja, pilsētas teātris, Kazino ēka, kas
tiek uzskatīts par skaistāko pasaulē, minerālūdens paviljons "Trinkhalle". Nakts viesnīcā Miluzā.

3.diena. Miluza – Provansa – Koljūra – Spānija – Lloret de Mar.
Brokastis. Francijas dienvidi: Langdokas-Rusijonas un Provansas provinces. Brauciena laikā vērosim Ronas
upes ieleju, fantastiskas kalnu ainavas, neparastas formas klintis, senus cietokšņus kalnu virsotnēs, vīnogulājiem
nosētus laukus to pakājē, ciematus un nelielas pilsētiņas. To visu laika gaitā ir būvējusi vēsture, lai pastāstītu mums
par Vidusjūras civilizāciju ceļojumiem. 
Koljūra – sena karaliskās ostas pilsēta, kas dibināta otrajā gadsimtā pirms mūsu ēras. Ainaviska pilsēta jūras
krastā, kuru dēvē par Vidusjūras pērli. Šī vieta kļuva vairāk atpazīstama XX gs. sākumā, kad šeit uz dzīvi apmetās
Anrī Matiss. Tieši viņš Koljūra atnesa pasaules mēroga slavu. Mēs apmeklēsim seno ostu, baznīcu ar tās zeltīto
altāri, pastaigāsimies gar karalisko pili, pilsētas cietokšņa sienu, kā arī pa ielu, uz kuras dzīvoja Matiss, aplūkosim
viņu darbu reprodukcijas. Koljūra ir arī viens no vīndarītavas centriem reģionā, kā arī franču anšovu
galvaspilsētām! 
Spānija. Kosta Brava - piekraste Katalonijā. Vakars pilsētiņā pie Vidusjūras Lloret de Mar, tikai 60
km. no Barselonas. Iepazīšanās ar kūrortu: gleznaina jūras piekraste ar smilšainām pludmalēm 3 km garumā,
promenāde, pastaigu celiņi klintīs, kā arī vesels izpriecu komplekts – diskotēkas (arī nakts) bāri, restorāni, veikali,
tirgus, akvaparks, ekskursiju piedāvājumi un atpūta silta jūras krastā. Nakts viesnīcā Lloret de Mar piekrastē.

4.diena. Lloret de Mar – Barselona – Dziedošās strūklakas – Lloret de mar.
Brokastis. Atpūta pie jūras vai izbraukuma ekskursija Nr.1 uz Katalonijas pērli - Barselonu (par papildus
samaksu – 50 €).
Ekskursija pilsētā vietējā gida pavadībā: gotiskais kvartāls, ostas rajons ar K.Kolumba monumentu, Olimpiskais
ciemats, Monžuika kalns ar Olimpisko stadionu un ģeniālā spāņu arhitekta Antonio Gaudī mantojums – pilsētas
simbols Sagrada Familia katedrāle, greznie īres nami Casa Mila un Casa Battlo.
Pēc ekskursijas, brīvais laiks vai iespēja apmeklēt vienu no šīm vietām:
- Viena no skaistākajām apskates vietām Barselonā - Gueļa parks, kuru projektēja leģendārais arhitekts Antoni
Gaudi. Tas ir spilgs piemērs tam kā neveiksmīgs komerciāls projekts var tapt par lielisku atpūtas vieta (transfērs -
10 €).
- Futbola kluba "Barselona" muzejs, kā arī leģendārais Camp Nou - pats slavenākais stadions Spānijā un pēc
ietilpības lielākais ne tikai Spānijā, bet arī visā Eiropā. Šeit ir spēlējušas labākās futbola komandas pasaulē! Šeit ir
spēlējuši Maradona, Ronaldinho, Guardiola, Kruifs... Camp Nou - tas ir apbrīns un prieks, uzvaras un sakāves,
veiksme, smiekli un asaras... Šī ir vieta, kuru noteikti vajag izjust, jo futbols - tā nav vienkārši spēle... (transfērs -
10 € + ieejas biļete).
Vakarā piedāvājam iejusties īstā Spānijas kolorītā, apmeklēt Flamenko Māju un izbaudīt Flamenko – Show.
Flamenko – īpaša pasaule, kurai ir ne tikai savas tradīcijas un paražas, bet arī sava valoda. Šajā dejā ir īpaša
brīvības sajūta un muzikalitāte. Tieši flamenko ir deja, kurā var brīvi izteikties, un tādas iespējas nav ne
dziedātājiem, ne ģitāristiem. Flamenko dejai ir spēcīgs ritma pavadījums, kā arī soļu un kurpju papēžu (sapateado)
klaudzieni, tāpat arī tiek lietotas kastaņetes, kas bijušas pazīstamas jau senajā Spānijā. Flamenko – tas ir kas



vairāk nekā mūzika.
Barselonas pērle - Dziedošās strūklakas (atkarībā no nedēļas dienas).
Atgriešanās Lloret de mar viesnīcā.

5.diena. Lloreta de Mar – Montserrata – Rupita – Lloret de Mar.
Brokastis. Atpūta pie jūras vai izbraukuma ekskursija Nr.2 : Montserrata kalni un Rupita (par papildus
samaksu – 50 €). 
Montserrata kalnu (zāģa kalni) masīvs, aizraujošs brauciens līdz benediktīniešu klostera kompleksam,
kristīgās pasaules svētvietai, kuru apmeklē svētceļnieki no visas pasaules, lai godinātu Katalonijas lielāko dārgumu
„melno Madonnu”. 
Otrajā dienas pusē Rupita. Rupitas pilsēta ir viena no vissenākajām Katalonijas pilsētām. Senlaicīgās ieliņas,
laukumi, baznīcas vēl līdz šim sajūsmina tūristus. Omulīgā kataloniešu kafejnīcā Jūs varēsiet papusdienot un
nogaršot tradicionālos spāņu ēdienus, kā arī īstu spāņu vīnu. Atgriešanās Lloret de mar viesnīcā.

6. diena. Atrakciju parks Port Aventura.
Brokastis. Atpūta pie jūras vai izbraukuma ekskursija Nr.3 uz atrakciju parku „Port Aventura” (par
papildus samaksu – 25 €).
Atrakciju parks Port Aventura  ir viens no lielākajiem (115 h ) izklaides parkiem Eiropā. Gan bērni, gan
pieaugušie šeit var jauki pavadīt laiku, izbaudot neaizmirstamus piedzīvojumus un vienas dienas laikā apceļojot
pasauli. Atrakcijas - priekšnesumi notiek iedomātās eksotiskās pasaules valstīs visos piecos kontinentos. Pirmā
zona ir Polinēzija ar Fidži un Taiti salām. Šeit tūristi nokļūst kapteiņa Kuka laikā. Tropisko augu pavēnī,
darbojošos vulkānu pakājē, ir izvietojušās vietējo iedzīvotāju būdas. Mākslīgās pludmalēs var vērot polinēziešu
deju rituālus. Galvenā atrakcija - nobrauciens ar laivām no septiņpadsmit metrīgā vulkāna ar ātrumu 55 km stundā.
Tālāk - Ķīna, ar akrobātu uzstāšanos imperatoru teātrī un vizināšanos pa Drakona Hanja kalniņiem, kuru garums
ir 1285 m, maksimālais augstums 45 m, ātrums 110 km stundā. Šī ir īsta paradīze asu izjūtu cienītājiem. Meksikā
atrakciju dalībnieki iepazīstas ar diviem vēsturiskiem periodiem: maiju kultūru un spāņu kolonizācijas laiku. Grūti
sasniedzamie tropiskie brikšņi ved pie maiju piramīdām uz Čičen - Icu. Amerikāņu mežonīgie rietumi ļauj sajust
kovboju apmetņu garu un pat Amerikas nacionālo svētku, 1876. gada 4.jūlija atmosfēru. Vidusjūras pavēnī var
pastaigāt pa bodītēm, iepazīties ar sadzīvi un vietējo iedzīvotāju paražām. Port Aventura parkā ir 31 restorāns ar
dažādu valstu virtuvi, 30 elpu aizraujoši karuseļi un atrakcijas, 22 veikali ar oriģināliem izstrādājumiem un
suvenīriem no visas pasaules. Katru dienu šeit notiek dažādu žanru uzstāšanās - teātris, mūzika, varietē, maģija u.
c. Atgriešanās Lloret de mar viesnīcā.

7. diena. Kannas – Antiba - Nīcā.
Brokastis. Kannas - Franču Rivjēras sirds: Kruazetas krastmala, Kinofestivālu pils, Zvaigžņu aleja. 
Antiba – pilsēta, kuru senie grieķi nodibināja šinī piekrastē 5 gs.p.m.ē. Viņu celtās fortifikācijas apbrīnojamas
vēl šodien… Šajā pilsētā dzīvoja un radošistrādāja Pablo Pikaso. Iespējams apmeklēt viņa muzeju, kas izvietots
Grimaldī dzimtas pilī.
Ierašanas Nīcā – greznuma galvaspilsēta, pasaules Elitas, iecienīta atpūtas vieta. Vakara apskates ekskursija:
Promenāde des Angles, viesnīca „Negresko”, Alberta I skvērs, Masēna parks, Alberta I skvērs, tirgus laukums
un vecpilsēta, kā arī skatu laukums, no kura paveras neaizmirstams skats uz Eņģeļu līci. Nakts viesnīcā Nīcā.

8. diena. Monako– Eze ciematiņš. parfimērijas fabrikas „FRAGONARD” – Montekarlo.
Brokastis viesnīcā. Atpūta vai pēcpusdienā izbraukuma ekskursija Nr.4 : Monako Firstiste (par papildus
samaksu 35 €).
Uz Monako mēs dodamies pa vienu no gleznainākajiem kalnu ceļiem – Moyenne Corniche, ar apstāšanos foto
pauzei. 
Iegriezīsimies burvīgajā Eze ciematiņā, kas no attāluma atgādina ērgļa ligzdu kalnā. 
Parfimērijas fabrikas/muzeja „FRAGONARD” apmeklējums ar iespēju gan degustēt, gan nopirkt franču
smaržu klasiku. 
Monako, neatkarīgās karalistes Monako galvaspilsēta, apskates ekskursija: Monako prinča pils, Monako
katedrāle ar princeses Greisas apbedījuma vietu, Okeanogrāfijas muzejs. 
Montekarlo - azartspēļu „meka”. „Montekarlo” kazino interjera apskates iespēja, grandiozas spēļu zāles, kuras
nomaina viena otru. Pastaiga pa Montekarlo dārzu ar eksotiskiem augiem. Unikāla iespēja izmēģināt veiksmi pie
spēļu galda. Atgriešanās Nicā. Nakts viesnīcā.

9. diena. Bergamo.



Brokastis. Pārbrauciens līdz Bergamo. Bergamo - pilsēta ar krāšņu arhitektūru, kura sadalīta divās daļās:
Augšpilsēta kalnā „Bergamo Alta”, kur var apskatīt viduslaiku un renesanses greznās celtnes un Lejas pilsēta
„Bergamo Basa” ar mūsdienīgu un elegantu apbūvi. Ekskursijas laikā apskatīsim senāko daļu "Augšpilsētu" -
viduslaiku cietoksni, kas dižojas ar iespaidīgu rātsnamu, katedrāli, senām baznīcām, brīnišķīgo Lombardijas
renesanses laika kapelu, kas veltīta karavadonim B. Kolleoni un pilsētas aristokrātu ģimeņu greznajiem namiem.
Nakts viesnīcā Itālijā.

10. diena. Insbruka.
Brokastis. Brauciens līdz Tiroles galvaspilsētu – Insbruku Jūs noteikti neatstās vienaldzīgu. Tā ir lieliska
kūrortpilsēta ar tūkstošgadu vēsturi, kas divreiz bijusi arī ziemas Olimpisko spēļu mājvieta. Lieliskajā vecpilsētas
daļā, kur it viss liecina par agrāko laiku Austrijas imperatoru varenību, Jūs varēsiet aplūkot Insbrukas simbolu –
bijušo Habsburgu rezidenci „Zelta jumtu”, kā arī apmeklēsiet imperatora Maksimiliāna kapa vietu. Nakts viesnīca
Čehijā.

11. diena.
Brokastis viesnīcā. Brauciens cauri Polijai un Lietuvai. Vēlu naktī ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 550.00 (1 vieta autobusā)
€ 715.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€ 210.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SNGL)

Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Ekskursijas/apskate saskaņā ar programmu, izņemot ekskursijas ar norādi “par papildus samaksu”;
- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris, karstais ūdens pieturas laikā, kafija, tēja), ceļu
nodokļi, autostāvvietas;
- Nakšņošana viesnīcās (2*, 3*, viesu nami. Viesnīcas “zvaigžņu” klasifikācija saskaņa ar attiecīgas valsts
standartiem). Nakšņošana 2-3- vietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm (WC, duša/vanna numurā);
- Grupas vadītāja pakalpojumi;

Papildus izmaksas / “par papildus samaksu”:
- Medicīniskā apdrošināšana nelaimes gadījumiem – 7 € ( līdz 65 gadiem) / 14 € ( 65+);
- izbraukuma ekskursija Nr. 1 uz "Barselonu" – 50 €;
- izbraukuma ekskursija Nr. 2 "Monserata un Rupita" - 50 €;
- izbraukuma ekskursija Nr. 3 uz "Port Aventuru" - 25 €;
- izbraukuma ekskursija Nr. 4 uz "Monako" – 35 €;
*Bērniem līdz 13.gadiem izbraukuma ekskursijām atlaide 25%

Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGI!
“ekskursiju pakete” iekļautās Izbraukuma ekskursijas Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4;= Maksājot Rīgā =
140.00 euro

- Transfērs brīvajā laikā Barselonā uz Gueļa parku (turp/atpakaļ) - 10 €
- Transfērs brīvajā laikā Barselonā uz Camp Nou (turp/atpakaļ) - 10 €
- Ieejas biļetes futbola muzejā - 23€
- Port Aventura - 45 €';
- Barselonas Akvārijs – 20 €;
- Flamenko Šovs – 45 €;
- Ekskursijas tramvajiņš Nicā –8 €;
- Ekskursiju autobuss Nicā – 23 €;
- Akvārijs Monako –14 €;
- Prinča pils–8 €;



- Kazino Monte Karlo –10 €;
- Austiņas (Barselonā, Bergamo, Insbrukā) – 9 €

SVARĪGI !!!
* Dažas dienas pirms ceļojuma uz Jūsu norādīto e-pastu Jūs saņemsiet ceļojuma vaučeri ar autobusa numuru,
grupas vadītāja kontakttālruni, bāzes viesnīcas nosaukumu un citu noderīgu ceļojuma informāciju t.s. “padomi
ceļotājiem”. Gadījumā ja Jums NAV e-pasta, lūdzam savlaicīgi griezties pie sava aģenta lai saņemtu vaučeri
drukātā formātā. 
* Izbraukuma ekskursijās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi,
stāvvietas, gida pakalpojumi.
* Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu! Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas
kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. Valūtu iesakām mainīt Latvijā. 
* Minimālais tūristu skaits izbraukuma ekskursijās - 20 cilvēki.
* Plānotais ierašanās laiks viesnīcās tranzīta dienās ir no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00. Iespējamas nelielas grafika
izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram,
nelabvēlīgiem ceļu satiksmes apstākļiem.
* Brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās naktsmītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma. Visbiežāk grupas
brokastu laiks ir no plkst. 07:00 – līdz 08:00, bet var būt gan ātrāk, gan vēlāk.
*Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros.
*Ceļojuma operators ir tiesīgs mainīt ekskursiju kārtību.

Ceļojot uz ārvalstīm, savlaicīgi parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem:
- Derīga pase vai Personas apliecība (kur tā ir izmantojama kā ceļošanas dokuments). Iepriekš sazinieties ar
konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam ieceļojot valstī. 
- Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase. Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī
dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara.
- Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar
attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem.
- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas
sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.
- Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu
oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti.
- Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai.
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